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Ogłoszenie

Numer

2021-17209-40940

Id

40940

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.03.02.00-24-0956/20 - Wdrożenie innowacyjnej, holistycznej terapii widzenia w oparciu o wyniki prac 
B+R oraz poszerzenie oferty o usługi specjalistycznej diagnostyki okulistycznej.

Tytuł

TYTUŁ ZAMÓWIENIA: Dostawa fabrycznie nowego urządzenia 
typu wielofunkcyjne laboratorium szlifierskie NIDEK ME 1200 + 
ICE 1200 (lub równoważny)

TYTUŁ PROJEKTU: Wdrożenie innowacyjnej, holistycznej terapii 
widzenia w oparciu o wyniki prac B+R oraz poszerzenie oferty o 
usługi specjalistycznej diagnostyki okulistycznej.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w przypadku gdy:
1. Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian
zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami
Finansującymi oraz Pośredniczącymi;
2. Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
3. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i/lub rachunkowych w treści umowy
zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;
4. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
5. W wyniku przeprowadzonych działań danego etapu projektu inwestycyjnego pn.: „Wdrożenie
innowacyjnej, holistycznej terapii widzenia w oparciu o wyniki prac B+R oraz poszerzenie oferty o usługi
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specjalistycznej diagnostyki okulistycznej.” dojdzie do nieprzewidzianej sytuacji, w której dalsze prace będą 
wymagały dodatkowych – pierwotnie nieuwzględnionych działań, bez których dalsza realizacja projektu 
będzie niemożliwa;
6. W okresie realizacji działań związanych z danym zamówieniem dojdzie do nieprzewidzianych sytuacji
społecznych i/lub gospodarczej np.: odgórne ograniczenia związane z pandemią, klęskami żywiołowymi
czy innymi sytuacjami wyjątkowymi;
7. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne, rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na
etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani
na wynik postępowania.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-03-31
1. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-03-31

Data ostatniej zmiany

2021-03-31

Termin składania ofert

2021-04-12

Planowany termin podpisania umowy

2021-04

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

ROZMUS SALONY OPTYCZNE SPÓŁKA JAWNA
Dobrawy 34
43-200 Pszczyna
NIP: 6381819495

Osoby do kontaktu

Tomasz Matuszek
tel.: 501334344
e-mail: zamowienia.optykrozmus@gmail.com

Części zamówienia
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Część: 1

Tytuł części 1

Zakup wielofunkcyjnego laboratorium szlifierskiego 

Budżet części 1

175000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Zakup wielofunkcyjnego laboratorium szlifierskiego NIDEK ME 1200 + ICE 1200 (lub równoważny)

I. OPIS ORAZ FUNKCJONALNY KONTEKST RÓWNOWAŻNOŚCI:
Działanie dotyczy zakupu automatu szlifierskiego z automatycznym skanocentroskopem. Jednym z
etapów leczenia okulistycznego jest dobór i odpowiednie przygotowanie specjalistycznych soczewek
korekcyjnych w kontekście ich montażu w wybranej ramce okularowej. Prace te mają być  realizowane
w nowym laboratorium optycznym. Automat bezszablonowy, współpracując z centroskopem ma za
zadanie stworzyć nowoczesny system obróbki soczewek okularowych. Centroskop pełnić będzie
istotną funkcję w procesie obróbki soczewki zapewniając najwyższą jakość produktów. Jego
zadaniem jest właściwe oznaczenie środka optycznego soczewki i zablokowanie jej dokładnie w
wyznaczonym punkcie.

II. PARAMETRY TECHNICZNE – Zakres równoważności:
- Automat specyfikacja : Tryb Hi- Curve (do dużych krzywizn) tryb służący do szlifowania soczewek o
dużej krzywiźnie; Moduł symulacji 3D fasety pozwalający na sprawdzenie pozycji fasety, umożliwiając
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podgląd na soczewkę pod wybranym kątem; Moduł pomiaru soczewki przed obróbką;  Tryb obróbki 
typu SOFT do obróbki soczewek z powłokami uszlachetniającymi. Z racji, iż jednym z celów projektu 
jest wdrożenie systemowych planów terapii z zakresu diagnostyki i leczenia w obszarach okulistyki, 
optometrii i ortoptyki, gdzie jednym z odbiorców są dzieci koniecznym jest aby minimalna średnica 
szlifowanej soczewki wynosiła 15,5 mm. Tryby pracy: fasetowanie obróbka na patent, polerowanie, 
fazowanie (z polerowaniem/bez polerowania), rowkowanie (automatyczne/manualne), wykonywanie 
fasety o dużej krzywiźnie (PLB-8, PL-8). Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być 
wyposażone w system odpylania komór szlifierskich podczas szlifowania.   
- Centroskop specyfikacja: Rozmiar soczewki 80 mm lub mniej, Tryb ustawień: soczewki
pojedyncze, dwuogniskowe, progresywne; Metoda blokowania: automatyczna; Metoda skanowania:
automatyczne skanowanie binokularne 3D; Punkty pomiarowe: 32 000 punktów

III. Nazwa i kod wydatku określony we wspólnym słowniku zamówień (CPV): 42642500-3 Obrabiarki
do obróbki utwardzanych tworzyw sztucznych.

IV. TERMINY:
Termin składania ofert: do 12.04.2021
Termin wyboru oferty: 13.04.2021
Termin podpisania umowy: 14.04.2021
Termin realizacji umowy: 14.04.2021 – 30.06.2021

V. SZACOWANIE WARTOSCI ZAMÓWIENIA:
Szacunkowa wartość zamówienia została przyjęta w kwocie 175 000,00 PLN netto na
podstawie ofert i konsultacji indywidualnych z czołowymi dystrybutorami i producentami sprzętu
specjalistycznego dedykowanego okulistyce i optometrii. Proces szacowania wartości zamówienia
został przeprowadzony w okresie 02.01.2021 – 26.03.2021;

VI. SPOSÓB OCENY OFERT: Ocena projektów zostanie przeprowadzona dwuetapowo:
1. Ocena według kryteriów dopuszczających;
2. Ocena według kryteriów punktowych;

Zasady przeprowadzania oceny ofert: 
- Kryteria dopuszczające będą podlegały ocenie w pierwszej kolejności. W przypadku stwierdzenia
niespełnienia któregokolwiek z kryterium 0/1 oferta zostaje odrzucona;
- Kryteria dopuszczające to kryteria, których spełnienie jest warunkiem dalszej oceny projektu;
- Kryteria punktowe nie podlegają weryfikacji w przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z kryteriów
dopuszczających;
- Po pozytywnej ocenie kryteriów dopuszczających oferta zostanie oceniona pod względem kryteriów
punktowych dotyczących ceny oraz terminu realizacji dostawy;
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- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełniła warunki dopuszczające oraz
uzyskała największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach oceny
kryteriów dotyczących 1. Ceny oraz 2. Terminu realizacji usługi.

KRYTERIA DOPUSZCZAJACE: 
Rodzaj kryterium: zerojedynkowe (0/1); Sposób weryfikacji: SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA 

Warunki techniczne:
1. Oferta dotyczy urządzenia, które jest fabrycznie nowe;
2. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące;

Warunki formalne: 
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na wymaganym formularzu (załącznik nr 1 zapytania
ofertowego);
2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, datę sporządzenia, termin
ważności oferty oraz zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie
z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem, które winno być integralną częścią oferty;
3. Integralną częścią formularza ofertowego winna być załączona przez Oferenta szczegółowa
specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia;
4. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i odnosić się do wszystkich
parametrów kluczowych wymienionych w specyfikacji technicznej;
5. Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i
kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
6. Termin ważności oferty : min. 60 dni liczone od daty złożenia oferty;
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych;

Pozostałe warunki: 
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
4. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę
upoważnioną.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszych konsultacji na temat złożonych ofert z wybranymi
oferentami.
6. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z
zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego
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lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób składania ofert:
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres:
zamowienia.optykrozmus@gmail.com lub w formie papierowej dostarczyć osobiście lub pocztą (za 
datę dostarczenia uważa się data wpływu do siedziby Zamawiającego).
- Adres do korespondencji: ROZMUS SALONY OPTYCZNE SPÓŁKA JAWNA ul. Dobrawy 34; 43-200
Pszczyna
- Adres biura dla przedłożenia dokumentacji osobiście: ROZMUS SALONY OPTYCZNE SPÓŁKA
JAWNA ul. Dobrawy 34; 43-200 Pszczyna
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną potwierdzone na platformie Baza Konkurencyjności
oraz ogłoszone oraz w korespondencji mailowej. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

42642500-3 Obrabiarki do obróbki utwardzanych tworzyw sztucznych

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

pszczyński

Gmina

Pszczyna

Miejscowość
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Pszczyna

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-04-14

Koniec realizacji

2021-06-30

Opis

Zakup wielofunkcyjnego laboratorium szlifierskiego NIDEK ME 1200 + ICE 1200 (lub równoważny)

I. OPIS ORAZ FUNKCJONALNY KONTEKST RÓWNOWAŻNOŚCI:
Działanie dotyczy zakupu automatu szlifierskiego z automatycznym skanocentroskopem. Jednym z
etapów leczenia okulistycznego jest dobór i odpowiednie przygotowanie specjalistycznych soczewek
korekcyjnych w kontekście ich montażu w wybranej ramce okularowej. Prace te mają być  realizowane
w nowym laboratorium optycznym. Automat bezszablonowy, współpracując z centroskopem ma za
zadanie stworzyć nowoczesny system obróbki soczewek okularowych. Centroskop pełnić będzie
istotną funkcję w procesie obróbki soczewki zapewniając najwyższą jakość produktów. Jego
zadaniem jest właściwe oznaczenie środka optycznego soczewki i zablokowanie jej dokładnie w
wyznaczonym punkcie.

II. PARAMETRY TECHNICZNE – Zakres równoważności:
- Automat specyfikacja : Tryb Hi- Curve (do dużych krzywizn) tryb służący do szlifowania soczewek o
dużej krzywiźnie; Moduł symulacji 3D fasety pozwalający na sprawdzenie pozycji fasety, umożliwiając
podgląd na soczewkę pod wybranym kątem; Moduł pomiaru soczewki przed obróbką;  Tryb obróbki
typu SOFT do obróbki soczewek z powłokami uszlachetniającymi. Z racji, iż jednym z celów projektu
jest wdrożenie systemowych planów terapii z zakresu diagnostyki i leczenia w obszarach okulistyki,
optometrii i ortoptyki, gdzie jednym z odbiorców są dzieci koniecznym jest aby minimalna średnica
szlifowanej soczewki wynosiła 15,5 mm. Tryby pracy: fasetowanie obróbka na patent, polerowanie,
fazowanie (z polerowaniem/bez polerowania), rowkowanie (automatyczne/manualne), wykonywanie
fasety o dużej krzywiźnie (PLB-8, PL-8). Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być
wyposażone w system odpylania komór szlifierskich podczas szlifowania.
- Centroskop specyfikacja: Rozmiar soczewki 80 mm lub mniej, Tryb ustawień: soczewki
pojedyncze, dwuogniskowe, progresywne; Metoda blokowania: automatyczna; Metoda skanowania:
automatyczne skanowanie binokularne 3D; Punkty pomiarowe: 32 000 punktów

III. Nazwa i kod wydatku określony we wspólnym słowniku zamówień (CPV): 42642500-3 Obrabiarki
do obróbki utwardzanych tworzyw sztucznych.
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IV. TERMINY:
Termin składania ofert: do 12.04.2021
Termin wyboru oferty: 13.04.2021
Termin podpisania umowy: 14.04.2021
Termin realizacji umowy: 14.04.2021 – 30.06.2021

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

SPOSÓB OCENY OFERT: Ocena projektów zostanie przeprowadzona dwuetapowo: 
1. Ocena według kryteriów dopuszczających;
2. Ocena według kryteriów punktowych;

Zasady przeprowadzania oceny ofert: 
- Kryteria dopuszczające będą podlegały ocenie w pierwszej kolejności. W przypadku stwierdzenia
niespełnienia któregokolwiek z kryterium 0/1 oferta zostaje odrzucona;
- Kryteria dopuszczające to kryteria, których spełnienie jest warunkiem dalszej oceny projektu;
- Kryteria punktowe nie podlegają weryfikacji w przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z kryteriów
dopuszczających;
- Po pozytywnej ocenie kryteriów dopuszczających oferta zostanie oceniona pod względem kryteriów
punktowych dotyczących ceny oraz terminu realizacji dostawy;
- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełniła warunki dopuszczające oraz
uzyskała największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach oceny
kryteriów dotyczących 1. Ceny oraz 2. Terminu realizacji usługi.

KRYTERIA DOPUSZCZAJACE: 
Rodzaj kryterium: zerojedynkowe (0/1); Sposób weryfikacji: SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA 

Warunki techniczne:
1. Oferta dotyczy urządzenia, które jest fabrycznie nowe;
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2. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące;

Warunki formalne: 
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na wymaganym formularzu (załącznik nr 1 zapytania
ofertowego);
2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, datę sporządzenia, termin
ważności oferty oraz zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie
z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem, które winno być integralną częścią oferty;
3. Integralną częścią formularza ofertowego winna być załączona przez Oferenta szczegółowa
specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia;
4. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i odnosić się do wszystkich
parametrów kluczowych wymienionych w specyfikacji technicznej;
5. Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i
kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
6. Termin ważności oferty : min. 60 dni liczone od daty złożenia oferty;
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych;

Pozostałe warunki: 
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
4. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę
upoważnioną.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszych konsultacji na temat złożonych ofert z wybranymi
oferentami.
6. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z
zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Sposób składania ofert:
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres:
zamowienia.optykrozmus@gmail.com lub w formie papierowej dostarczyć osobiście lub pocztą (za 
datę dostarczenia uważa się data wpływu do siedziby Zamawiającego).
- Adres do korespondencji: ROZMUS SALONY OPTYCZNE SPÓŁKA JAWNA ul. Dobrawy 34; 43-200
Pszczyna
- Adres biura dla przedłożenia dokumentacji osobiście: ROZMUS SALONY OPTYCZNE SPÓŁKA
JAWNA ul. Dobrawy 34; 43-200 Pszczyna
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną potwierdzone na platformie Baza Konkurencyjności
oraz ogłoszone oraz w korespondencji mailowej. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena netto za wykonanie usługi. Ocena w ramach powyższego kryterium zostanie przeprowadzona według 
metodologii uwzględniającej następujący schemat:
Cena netto za wykonanie usługi = (cena netto za wykonanie usługi najtańszej oferty/cena netto za 
wykonanie usługi ocenianej oferty) x 70 pkt.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin realizacji usługi. Ocena zostanie przeprowadzona według metodologii uwzględniającej następujący 
schemat:
Termin realizacji usługi = (Oferta z najkrótszą liczbą dni realizacji usługi/ liczba dni przewidzianych do 
realizacji usługi wskazana w badanej ofercie) x 30 pkt.
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów stanowiących 
sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów dotyczących 1. Ceny oraz 2. Terminu realizacji usługi.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-03-31 - data opublikowania

-> 2021-04-12 - termin składania ofert

-> 2021-04 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-04-14 - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / Zakup wielofunkcyjnego laboratorium 
szlifierskiego NIDEK ME 1200 + ICE 1200 (lub równoważny)

I. OPI...
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-> 2021-06-30 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / Zakup wielofunkcyjnego laboratorium 
szlifierskiego NIDEK ME 1200 + ICE 1200 (lub równoważny)

I. OPI...


